Projekt „Samozatrudnienie naszą szansą!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt: „Samozatrudnienie naszą szansą!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany przez Consultor Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga
Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr
POKL.06.02.00-16-030/14-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisana/y, deklaruję uczestnictwo w projekcie „Samozatrudnienie naszą szansą!”
finansowanym w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu państwa w
ramach
Działania
6.2
Wsparcie
oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL), realizowanym przez Consultor Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.
Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam,
że:
1. jestem osobą fizyczną zamierzającą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej /
spółdzielni / spółdzielni socjalnej1, której siedziba będzie się znajdowała na terenie woj.
opolskiego);
2. nie posiadałem zarejestrowanej działalności gospodarczej2 w okresie 12 kolejnych miesięcy
przed przystąpieniem do projektu (za dzień przystąpienia do ww. projektu uznaje się datę
podpisania niniejszej Deklaracji uczestnictwa);
3. nie jestem karany za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r.
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2007 Nr 111 poz. 765 z późn. zm.) oraz korzystam
z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
4. nie pozostaję /nie pozostawałem w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym
(umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub
wykonawcą;

1
2

Niewłaściwe skreślić.
Pod pojęciem zarejestrowanej działalności gospodarczej rozumie się działalność prowadzoną na podstawie wpisu do ewidencji
gospodarczej jak również pozostawanie wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach jednoosobowych oraz pozostawanie
członkiem spółdzielni/spółdzielni socjalnej z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo –
pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu
członkowstwa w spółdzielni.

Projekt „Samozatrudnienie naszą szansą!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. nie pozostaję w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej
do II stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;
6. nie pozostaję w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Beneficjentem, i/lub
pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy;
7. nie skorzystałam (em)/ nie skorzystam równolegle z innych środków, w tym zwłaszcza ze
środków PFRON, Funduszu Pracy oraz w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków
związanych z podjęciem oraz założeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;
8. pomoc o którą będą wnioskować podczas uczestnictwa w ww. projekcie nie spowoduje
przekroczenie przeze mnie przyznanej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch
poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro lub
100 000 euro w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w
sektorze transportu drogowego towarów;
9. nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL;
10. zapoznałam/em się z zasadami uczestnictwa w projekcie (w tym zwłaszcza
z zasadami określającymi formę wniesienia zabezpieczenia wykonania Umowy
na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz zasadami wydatkowania przyznawanych
środków finansowych),
11. nie zamierzam rozpocząć działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej przez członka
rodziny3, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących
zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia
działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przeze mnie Formularza
rekrutacyjnego,
12. nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej jednocześnie o tym samym profilu co
przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny4 i pod tym samym adresem,
z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność;
13. założoną działalność gospodarczą będę prowadzić zgodnie z jej definicją określoną w art. 2
Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220,
poz. 1447 z późn. zm.),
14. nie jestem karany (a) zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.).
15. nie jestem w stanie faktycznie rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej bez uzyskania
wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z zasadą minimalizowania
zjawiska creamingu opisanego w Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów
3
4

Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.
Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.
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(Projektodawców)
oraz
Beneficjentów
pomocy
ubiegających
się
o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w województwie opolskim),
16. potwierdzam prawdziwość danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym.
Jednocześnie zobowiązuję się do:
− przestrzegania zasad uczestnictwa w projekcie,
−

dostarczenia do Beneficjenta (Projektodawcy) wymaganych
oświadczeń/dokumentów, w określonym przez Beneficjenta (Projektodawcę)
terminie.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów
monitoringu oraz ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).

………………………………………………………
Data, podpis Uczestnika projektu
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” realizowanym w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem
moich
danych
osobowych
jest
Minister
Infrastruktury
i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki; adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa
2) Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!”, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!”, ewaluacji,
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;
5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…………………………………………..
data

………………………………………………
czytelny podpis

